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BANYUWANGI – Sambil melaksanakan temu kangen, alumni MAN 1
Banyuwangi (Mansawangi), Sabtu (13/1/18) menggelar acara
positif yang diberi nama Expo Campus 2018. Acara yang
bertemakan ‘ayo kuliah dan jangan takut jadi mahasiswa’ itu
digelar di sekolah MAN 1 Banyuwangi JL Ikan Tengiri No 2 Sobo.
Selain dihadiri para alumni Mansawangi, acara tersebut juga
dihadiri siswa-siswa serta dewan guru setempat dan perwakilan
siswa-siswi MAN 2 Genteng, MAN 3 Srono serta MAN 4 Pesanggaran
berikut guru-guru pembimbingnya yang mengiringi. Sedikitnya 17
perguruan tinggi negeri dan swasta hadir untuk mempromosikan
kampus mereka masing-masing. Di antaranya Institut Teknologi
Sepuluh November, Universitas Airlangga (Unair), Universitas
NU Surabaya, Universitas Negeri Malang (UNM), Universitas

Brawijaya (Unibraw), Universitas Muhammadiyah Malang,
Universitas Jember, Universitas Udayana, UIN Sunan Ampel, UIN
Malik Ibrahim, UIN Sunan Kalijaga, IAIN Jember, Politeknik
Jember, Politeknik Banyuwangi, Untag Banyuwangi, dan Stikes
Banyuwangi,
Acara yang dibuka oleh Kakan Kemenag Kabupaten Banyuwangi
diwakili Kasubbag TU Dra Hj Suciningsih, MPdi itu dihadiri
oleh Kepala MAN 1 Banyuwangi, Drs H Saeroji, MPd, dan para
Wakaseknya, bendahara komite Imron Rosadi, SPd, SH, MKn dan
pengawas komite Agus Binarto.
Dalam sambutan pembukaannya, Dra Hj Suciningsih menyambut baik
pelaksanaan acara positif tersebut. “Kalau bisa pertahankan
acara Expo Campus ini, yang bisa dijadikan contoh dan tauladan
adik-adik yang masih belajar di sini. Saya pesan, berjuang
terus kejar cita-citamu hingga sukses apa yang diharapkan
nanti. Dan jangan melupakan shalat serta belajar puasa
sunnah,” harapnya.
Ditambahkan oleh mantan Kasi Penma ini, pelaksanaan expo
campus itu bermanfaat untuk masa depan siswa-siswi kelas XII
MAN. “Kegiatan ini akan membuka wawasan anak-anak kelas XII.
Yang semula mereka masih kebingungan mau melanjutkan ke PT
(Perguruan Tinggi) mana, di sini mereka bisa mendapatkan
informasi dan bisa memilih-milih PT mana yang akan dijadikan
pilihan kuliahnya,” tandasnya.
Suciningsih juga menyatakan, ke tujuh belas PT yang tergabung
dalam kegiatan Expo Campus itu merupakan PT yang dimasuki oleh
alumni MAN sebelumnya. Sebenarnya masih ada beberala PT lagi
yang juga dimasuki alimni MAN, namun kali ini tidak bisa
mengikuti, di antaranya Universitas Mataram.
“Sebenarnya masih banyak alumni MAN yang tersebar di PT selain
yang hadir saat ini. Sebab MAN yang telah berdiri sejak tahun
79, alumninya sudah ke mana-mana, termasuk saya ini adalah
alumni pertama,” akunya.

Kepala MAN 1 Banyuwangi, Drs H Saeroji, MPd menyatakan
kebanggaannya dengan apa yang telah dilakukan para alumni
Mansawangi. Pihaknya sangat mengapresiasi ide para alumni
untuk menggelar Expo Campus tersebut.
“Saya harapkan adik-adik siswa Mansawangi bisa mencontoh
kakak-kakak alumninya. Semoga apa yang dicita-citakan sukses
semuanya,” tandasnya. (Hakim Said/red)
Caption : Situasi pembukaan Expo Campus di Mansawangi ditandai
dengan pelepasan balon ke udara

